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MASka oslavila podzim na fortu v Křelově
Podzimní slavnost v areálu fortové pevnosti v Křelově přilákala v neděli 9. října stovky
návštěvníků. Nejen bohatý program a jarmark regionálních produktů a řemesel, ale i návrat
pozdního léta vytvořil atmosféru, o jaké se pořadatelům z MAS Moravská cesta ani nesnilo.
V prostředí historické pevnosti připravili organizátoři pro návštěvníky zajímavou podívanou a
pozvali i regionální výrobce, u kterých bylo možné ochutnávat i nakupovat. Nechyběly ukázky
řemesel, jako je kovářství nebo tkalcovství, loutkové divadlo v podání Studia bez kliky, koncert
i jarmark, na němž byl k mání kvasový chléb, placky, koláče, marmelády, česnekové produkty,
malinové šťávy, sýry z biofarmy, ale také keramika, šperky či originální kabelky a hračky. Děti
se zabavily v dílnách, na ohni si opékaly hady z těsta, pro zájemce se pravidelně konaly
prohlídky s průvodcem, v polní kuchyni vřela gulášová polévka, voněly tu palačinky i
hamburgery.
Výstava ilustrací k chystané knížce pohádek: Obrázků se sešlo asi 500!
Součástí akce byla výstava dětských prací pro knížku „Pohádky od nás“, kterou MAS Moravská
cesta vydá v březnu 2023. K pohádkám inspirovaným konkrétními místy v obcích MAS
Moravská cesta připravily ilustrace děti ze základních a mateřských škol. „Obrázků se
k našemu překvapení sešlo takřka 500. Grafičku, která nyní dostane díla ke zpracování, čeká
těžké rozhodování při výběru. Nikdo jí to nezávidíme, protože obrázky jsou skutečně
nádherné,“ uvedla Veronika Ondřejová, která má v MAS spolupráci se školami na starosti.
„Mám z obrázků obrovskou radost. Úplně mě dojalo, jak některé vystihují to, co jsem napsala.
Přesně takhle jsem si to představovala,“ řekla autorka Marie Machačová, která si během
výstavy měla možnost s řadou dětí o jejich ilustracích popovídat.
Podzimní slavnost zdokumentoval Štefan Berec. Jeho fotografie si můžete prohlédnout zde:
Podzimní SLAVNOST 9.10.2022 - Fotky Google
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